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আপনার NHS ডেন্টিস্ট (দাঁতের োক্ার) 
আপনার জন্য কী করতে পাতরন?
NHS আপনার মুখ, দাঁত ও মাড়িকে সুস্থ এবং 
ব্যথামুক্ত রাখার জন্য অত্যাবশ্যে ডিডেৎসা 
প্রদান েকর। ডিডেৎসাগতভাকব প্রক�াজনী� যে 
যোকনা ডিডেৎসা উপলভ্য হও�া উডিত। এখাকন 
ডেছু পরামশ্শ এবং ডিডেৎসা ও খরকির ডববরণ 
রক�কছ, ো আপনাকে আত্মডবশ্াকসর সাকথ 
হাসার জন্য জ্ান যদ�।

আপনার প্রথম রুন্িন সাক্াৎ
• দাঁকতর ডাক্তারখানা আপনার ডিডেৎসাগত এবং দাঁকতর ডিডেৎসার ইডতহাস 

(েডদ পাও�া ো�) যনকব এবং এেডি পরীক্া েরকব; আপনার মুখ, দাঁত এবং 
মাড়ি পরীক্া েরা হকব।

• আপনার পরীক্ার পর েডদ আপনার যডডটিস্ট দাঁকতর ডিডেৎসার পরামশ্শ যদন, 
তাহকল আপনাকে এেডি পডরেল্পনা যদও�া হকব। এডি আপনার সমস্ত ডিডেৎসা 
এবং যসগুডলর জন্য েত খরি হকব তার বণ্শনা যদ�। েডদ আপনাকে এেডি 
ডিডেৎসা পডরেল্পনা না যদও�া হ�, তকব এডির জন্য অনুকরাধ েরুন।

• আপনার যডডটিস্ট আপনার পরবততী সাক্াকতর জন্য এেডি তাডরখ সুপাডরশ েরকবন। ভাকলা যমৌডখে 
স্াস্থ্যসম্পন্ন ব্যডক্তকদর প্রডত 12 যথকে 24 মাকস এেবার যেকত হকত পাকর, ডেন্তু োকদর যবডশ সমস্যা আকছ 
তাকদর আকরা ঘন ঘন যদখা েরকত হকত পাকর।

COVID-19 অডতমারীর সম� আপনার 
যডডটিকস্টর োকছ োও�া
• েডদ আপনার এেডি অ্যাপক�টিকমটি থাকে শুধু তাহকলই আপনার ডাক্তারখানা� 

োন এবং শুধুমাত্র অত্যাবশ্যে হকলই অ্যাপক�টিকমটি বুে েরুন - যডডটিস্টরা 
বত্শ মাকন ডবপন্ন বা সবকিক� জরুডর প্রক�াজন থাো মানুষকদর অগ্াডধোর 
ডদকছেন।

• ডেছু ডন�ডমত ডিডেৎসার জন্য অ্যাপক�টিকমটি, যেমন দাঁকতর যিে-আপ, পরবততী তাডরকখর জন্য পনুঃডনধ্শাডরত েরা 
হকত পাকর।

• আপনার ডাক্তারখানা স্াভাডবকের যিক� এেিু ডভন্ন যদখাকব োরণ যসগুডল এমনভাকব োজ েরকব ো প্রকত্যকের 
ডনরাপত্া সুডনডচিত েরার জন্য COVID-19 সামাডজে দরূত্ব এবং স্াস্থ্যডবডধর ডন�মগুডল যমকন িকল। 

জরুরী দাঁতের যত্ন 
েডদ আপনার ব্যথা থাকে বা সহা�তা, সাহাে্য বা 
পরামকশ্শর প্রক�াজন হ�, তাহকল অনুগ্হ েকর আপনার 
দাঁকতর ডাক্তারখানা� স্াভাডবে উপাক� যিডলক�ান 
েরুন। েডদ আপনার যোকনা ডন�ডমত যডডটিস্ট না থাকে 
এবং আপনার জরুরী প্রক�াজন হ� তাহকল আপডন 
আপনার স্থানী� যডটিাল যহল্পলাইকন েল েরকত পাকরন:

যগ্িার 
ম্যানকিস্টার:  
0333 332 3800

যিশা�ার ও 
মাডস্শসাইড:  
0161 476 9651

ল্যাঙ্াশায়ার:  
0300 1234 010

সাউথ োমডরি�া: 
01539 716 822



NHS যডটিাল ডিডেৎসাগুডলর জন্য আপনাকে 
অথ্শ প্রদান েরকত হকব না েডদ আপডন:

• 18 বছকরর েম ব�সী হন, অথবা 19 বছকরর েম ব�সী হন এবং পূণ্শোলীন ডশক্া� থাকেন

• গভ্শ বতী হন বা আকগর 12 মাকস সন্াকনর জন্ম ডদক� থাকেন 

• এেডি NHS হাসপাতাকল আপনার ডিডেৎসা েরা হ� এবং হাসপাতাকলর যডডটিস্ট আপনার ডিডেৎসা 
েকরন (ডেন্তু আপনাকে যোনও নেল দাঁত বা ডরিকজর জন্য অথ্শ প্রদান েরকত হকত পাকর)

• স্ল্প আক�র সুডবধা পান, অথবা আপনার ব�স 20 বছকরর ডনকি হ� এবং আপডন েম আক�র সুডবধা 
প্রাপ্ত োরও উপর ডনভ্শ রশীল হন।

অথ্থপ্রদান
আপডন আপনার পডরিে্শার খরকির জন্য এেডি অথ্শ প্রদান েকরন এবং 
ডিডেৎসাগুডল যোন ব্যাকডে পক়ি তার উপর ডনভ্শ র েকর ডিডেৎসার জন্য িাজ্শ েরা 
হ�। সমস্ত NHS ডিডেৎসা এেডি 12 মাকসর গ্যারাডটির আওতাধীন।

আরও জানুন...
NHS ওক�বসাইকি দাঁত সংক্ান্ পডরকষবাগুডল সম্পকে্শ  আরও তথ্য আকছ 
www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/dentists

ন্িন্কৎসা
• ব্যান্ড 1 

(জরুরী ডিডেৎসা) এর আওতা� আকছ জরুরী পডরিে্শা,  
যেমন ব্যথা উপশম এবং অস্থা�ী ড�ডলংস।

• ব্যান্ড 1 
এর আওতা� আকছ এেডি পরীক্া, যরাগডনণ্শ�, যকেল ও পাডলশ েডদ তা 
ডিডেৎসাগতভাকব প্রক�াজন হ�, প্রডতকরাধমূলে েত্ন (যেমন য্ারাইড 
বাডন্শশ) এবং ভডবষ্যকতর সমস্যাগুডল েীভাকব প্রডতকরাধ েরা ো� যস 
সম্পকে্শ  পরামশ্শ।

• ব্যান্ড 2 
এর আওতা� আকছ ব্যাডে 1 এ তাডলোভুক্ত সমস্ত ডেছু, এছা়িাও  
ড�ডলংস, রুি ে্যানাকলর োজ বা দাঁত যতালার মকতা আরও ডিডেৎসা।

• ব্যান্ড 3 
এর আওতা� আকছ ব্যাডে 1 এবং 2 এ তাডলোভুক্ত সব ডেছু, এছা়িাও 
ক্াউন, নেল দাঁত, ডরিজ এবং ল্যাবকরিডরর অন্যান্য োজ।

ব্যান্ড 1
(জরুরী ডিডেৎসা সহ)
£ 23.80

ব্যান্ড 2
£ 65.20

ব্যান্ড 3
£ 282.80

মূল্যগুডল 2020/21 এর জন্য সডিে

ন্বনামূল্য


